
Eklem hastalıklarının yaşam kali-
tesini düşürdüğünü hatta kimi zaman 
öldürücü bile olabildiğini söyleyen 
Prof. Dr. Mahmut Yavuz, erken teşhis 
ve doğru tedavinin çok önemli oldu-
ğunu belirtti. 

Türk Ocakları Bursa Şubesi tara-
fından Cuma Sohbetleri kapsamında 
üyelere yönelik 28 Ocak 2011 tarih-
li etkinliğe konuşmacı olarak Uludağ 
Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim 
üyelerinden Prof. Dr. Mahmut Yavuz 
katıldı. " Sağlıklı Hayat; Eklem Has-
talıkları"  konusunu gündeme getiren 
Prof. Dr. Yavuz, eklem hastalıklarının 
toplumda çok sık görüldüğüne dik-
kat çekti. Eklem hastalıklarının par-

mak, el, bilek, boyun, bel gibi yerlerde 
görülebildiğine işaret eden Prof. Dr. 
Mahmut Yavuz, bu tür hastalıkların 
teşhisinin geç yapılması ya da teşhis 
konulmamasının hastanın yaşam ka-
litesini önemli ölçüde bozduğunu hat-
ta ölüme dek götürebildiğini belirtti. 
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BÜLTEN
Türkiye çatıştırılıyor, 

dönüştürülüyor!

Çocukluğumdan beri Tarihe ve Türkiye dışın-
daki Türklere karşı hep ilgi duymuşumdur. Türk 
Tarihi benim için hep merak konusu olmuştur. 
Okumak için seçtiğim romanlar çoğunlukla tarihi 
romanlar olmuştur.  Gün gelmiş Atsız’ın romanla-
rıyla demir dağları eritmiş, Bozkurt’un peşine ta-
kılmış Ergenekon’dan çıkmış,  Çin Settine dayan-
mış bir Kürşat’ın yoldaşı olmuşum, gün gelmiş Ne-
cati Sepetçi oğlunun romanlarına dalmış, İstanbul 
Surlarında Ulu batlı Hasan’ın arkadaşı olmuşum. 
Bakmışsınız Tarık Buğra’nın Küçük Ağasına dalmış 
Kuvvacı olmuşum.  

Zaman olmuş Atilla’nın ordularıyla Roma ön-
lerine kadar gitmişim. Takılmışım Timur’un peşine 
Moskova’ya kadar yürümüşüm. Gençliğim hep bu 
hayallerle geçti. Bu hayallerimden hiç rahatsız de-
ğil aksine çok mutluydum. Yalnızlığımı hep bu hül-
yalarla yenerdim. Hayallerimde hep bu coğrafyada 
dolaşırdım. Ama nafile bu büyülü coğrafyanın bü-
yük bölümü Sovyetler Birliği denen dev ve dev ol-
duğu kadar acımasız bir imparatorluk tarafından 
işgal edilmiş durumdaydı. 

Bu benim hep sihirli hülyalarımın en acı uyan-
ma noktası olurdu. Bir de şu bizim “bunlar hep bir 
hayal, bunlar resmi tarih uydurmaları” diye ortaya 
çıkan sözüm ona “serbest tarihçilerimiz” var ya on-
lar moralimi bozardı. Ve derdim ki bunlar hakika-
ten bir hayal mi? der üzülürdüm.

Derken hayal ettiğimiz fakat inanmakta zor-
landığımız bir şey oldu. Sovyet Sosyalist Cumhuri-
yetler birliği dağıldı. Birden bire Azerbaycan, Türk-
menistan, Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızis-
tan adında beş yeni Türk Devleti daha ortaya çık-
tı. Çin’de Sincan Uygur özerk bölgesinde gazeteci-
lerimiz televizyoncularımız tercümansız röportaj-
lar yapmağa başladılar. Gördük ki  bizim gibi konu-
şuyor, bizim gibi yiyip içiyorlar. 

Prof. Dr. Ali BAHADIR

bahadir@uludag.edu.tr

Türk Ocakları Bursa Şubesi 
Başkanı

“Türk Ocaklarının siyasi partilerle ilgisi yoktur. Türk Ocakları bir kültür ocağıdır. Türk Ocakları münevverlerin bir kalesidir.” H. Suphi TANRIÖVER

DEVAMI 2. SAYFADA

Bursa Türk Ocağı Şubesi tarafın-
dan düzenlenen konferansa konuş-
macı olarak katılan Aydınlar Ocağı 
Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Er-
kal  ‘Türkiye’de Değişme, Değiştir-
me, Dönüştürme‘  konusunu anlat-
tı. Dede Efendi Salonu’nda düzenle-
nen konferansı MHP Bursa Milletve-
kili Necati Özensoy, MHP İl Başka-
nı Tevfik Topçu, Türkiye Kamu Sen İl 
Temsilcisi Selçuk Türkoğlu’nun yanı 
sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşu 
temsilcisi ve vatandaş izledi. 

Bugünü 1970’li yılların gözlüğü 
ile değerlendirilemeyeceğini söyle-
yen Prof. Dr. Erkal küresel güçlerin 
etnik çatıştırma, mezhep çatıştırma-
sı oyununu oynadıklarını belirtti. Re-
ferandumun 12 Eylül ile bir hesap-
laşma olmadığının 13 Eylül 2010 ta-
rihinde ortaya çıktığını belirten Prof. 
Dr. Erkal, değişimin toplumların 
kendi iç dinamikleri içerisinde ger-
çekleştiğini ve olumlu bir gidiş ola-
rak algılanması gerektiğini belirtti. 

Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Erkal Türkiye’nin 
değişmediğini, dönüştürüldüğünü ve çatıştırıldığını söyleyerek uyardı. 

Eklem hastalıkları 
DEVAMI 2. SAYFADA

Rusya’daki Türkler ve 
gerçekleşen bir hayal
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Sağ eğilimli olmanın milliyetçi olmak için yeterli olma-
dığına dikkat çeken Prof. Dr. Erkal, “Sağcıyım deyip, Türk-
ler, Türkiye Cumhuriyeti ve milli devletle kavgalı olanlar-
da vardır. Bugün Anadolu coğrafyası saldırı altındadır” diye 
konuştu. 

Türkiye’de Kürt sorunu olmadığını belirten Prof. Dr. 
Mehmet Erkal, “Kürtçülük sorunu vardır. Etnik ırkçılık so-
runu vardır. Genelleme yapmak çok yanlıştır, bu oyuna gel-
memeye dikkat edelim” dedi.  Prof. Dr. Erkal sözlerini şöy-
le sürdürdü: Türkiye de mahalle baskısı (makas) kavramı-
nın altını çizen Prof Dr. Erkal Türkiye’ye dışarıdan gelen 
müdahalelerle uymayan elbisenin giydirilmeye çalışıldığı-
na dikkat çekerek ülkeyi yönetenleri uyardı. 

Türkiye’de etnik tarafın kaşındığını söyleyen Prof. Dr. 
Erkal, “Kimse hilalin karşısında haçın yanında olmasın. 
Günümüzde ideolojik çatışma yerini etnik çatıştırmaya bı-
rakmıştır. Özellikle çatıştırma diyorum. Türkiye’ye makas 
değiştirtmek istiyorlar. İçeride mahallenin baskısı değil, 
farklı mahallelerin baskısı görülmektedir” diye konuştu. 

İktisadi hayatta Türkiye’ye aşırı liberal elbise giydiril-
meye çalışıldığını belirten Prof. Dr. Erkal reel sektörü ha-
reketsiz bırakan finans sektörünü ayağa kaldıran, üretme-
yen, ithale dayalı ekonomi politikası izlediğini söyledi.  

.

Ardından üniversitelerimize Balkanlardan Orta Asya’ya olan coğraf-
yadan kendini Türk kabul eden ülkelerden öğrenciler gelmeğe başladı. İş 
adamlarımız başta Rusya olmak üzere Ukrayna, Belarus, Gürcistan gibi 
eski Sovyet bakiyesi ülkelere gidip gelmeğe başladık. Öğrendik ki bu beş 
Türk Devletinin dışında da Türk toplulukları varmış. 

Veteriner Anatomi Kongresinde tanıştığım bir Azeri meslektaşım-
dan bu günkü Rusya Federasyonu içinde onlarca özerk statüde Türk böl-
gesinin olduğu ve Rusya’da Ruslardan sonra ikinci büyük nüfusun Türk-
lerden oluştuğunu söylediği zaman sanki dünyalar benim olmuştu.

Sonra Allah kısmet etti ilk olarak 1996 yılında Özbekistan’a, ardın-
dan 2005 yılında Kazakistan ve Kırgızistan’a kısa süreli seyahatlerim 
oldu. Ve nihayet bu yıl bir eğitim öğretim yılı görevli olarak Kırgızistan 
Türkiye Manas Üniversitesi Veteriner Fakültesinde görev yapmak üzere 
Bişkek’te bulunmaktayım. 

Burada bulunduğum süre gördüm ki hakikaten biz bu bölge insanı-
yız, bu coğrafyadan gelmişiz. Sadece dil ortaklığı değil, gelenek görenek, 
kültür ve tarih olarak o kadar ortaklıklarımız var ki bu coğrafyanın bi-
zim Ata Mekânımız olduğunun en büyük delili. Hele geçtiğimiz ay içer-
sinde Rusya Coğrafya Topluluğu tarafından Rus Mir televizyonuna ha-
zırlatılan Rusya Türkleri belgesellerini izledikten sonra kanaatlerim iyice 
pekişti.  Malum çevrelerin “Ergenekon ve Bozkurt Efsaneleri resmi tarih 
uydurmaları, yeniden bir millet yaratma çabaları” gibi iddialarının ne ka-
dar boş ve  havada olduğunu bir daha göstermiştir.

Sözünü ettiğim “Rusya Türkleri” belgesellerinde Rusya sınırları için-
de yaşayan özerk Türk toplulukları tanıtılmaktadır. 2010 yılı yazın-
da başlatılan projede bu güne kadar aşağıda video adreslerini vereceğim 
dört Türk topluluğu ellişer dakikalık filmlerle tanıtılmıştır.  Serinin yüzü 
geçeceği ifade edilmektedir.

Dizilerin yapılış gerekçesinde Rusların Türklerle ilişkilerinden ve 
Asya Coğrafyasında varlıkları için Türklerle dostluklarının ne kadar 
önemli olduğundan bahsedilmektedir.  Filmlerde ele alınan Türk top-
luluklarının efsaneleri, kahramanları, adetleri, kutsal saydıkları yerle-
ri, inanç ve hayat tarzları anlatılmaktadır.  Her film “ Ve kurtardı kurt 
savaşçıları ve verdi onlara kendi irade gücünü ve yeni ismi. Ve eğildiler 
önünde savaşçılar. Ve sefere çıktılar ve birçok halkı yendiler ve ismini ve-
riyordu onlara. Ve geçti zaman ve kayboldu savaşçılar ama isimleri kaldı 
ve şimdi o halkların ismi Türk” sözleriyle başlamaktadır.

Biraz dikkatlice seyredilince, filmlerde Anadolu Türk kültürünün iz-
leri değil adeta aynısı yansıtılmaktadır. Sergilenen kilim ve elişi örnekleri 
Anadolu’nun aynısıdır. Özellikle Tuva güreşçilerini güreş öncesi yaptıkla-
rı dans, yağlı güreşçilerimizin peşrevlerini aynen yansıtmaktadır.  

Yine filmlerin yapılış gerekçesinde, 2002 verilerine göre de 
Rusya’daki Türk nüfusunun oranı yansıtmaktadır. 

Başkırt Cumhuriyetinde yüzde 57, Kabardin-Balkar Cumhuriyetinde 
yüzde 11,6, Karaçay-Çerkez Cumhuriyetinde yüzde 42, Dağıstan’da yüz-
de 20,5, Altay Cumhuriyetinde yüzde 40, Yakutistan’da yüzde 55, Tuva-
da yüzde 77, Hakasya’da yüzde  12 ve Çuvaşistanda yüzde 70  olarak ve-
rilmektedir.  Bütün bunlara tanık olduktan sonra gençlik yıllarımda oku-
duklarımın hayal olmadığını görmek insanı bir başka şekilde mutlu edi-
yor ve “Ne mutlu Türküm” diyebilmenin gururunu bir daha yaşıyorum. 
Siz değerli Türkçülere de bir Rus tercüman yardımı alarak aşağıda inter-
net adresleri verilen videoları izlemenizi acizane tavsiye ediyorum.

“Tuva Türkleri :  http://video.rgo.ru/files/tyurki-tuva.mp4
Tataristan Türkleri: http://video.rgo.ru/files/tyurki-tatarstan.mp4
Başkırt Türkleri: http://video.rgo.ru/files/tyurki-bashkortostan.

mp4
Hakasya Türkleri: http://video.rgo.ru/files/tyurki-hakasia.mp4”
Görüşünceye kadar hoşça kalınız.

Rusya’daki Türkler ve
gerçekleşen bir hayal

BAŞTARAFI 1. SAYFADA

Prof. Dr. Ali BAHADIR

DUYURU
Değerli gönül dostları, geleceğimiz olan gençlerimizin 
eğitilmiş bilinçli Türkçüleri olarak yetişmeleri için sizin 
maddi katkılarınıza ihtiyaç var. Bizler biliyoruz ki manevi 
katkılarınız bizlere moral olmakta ve çalışmalarımızdaki 
uyarıyı sağlamaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda bizlere 

moral, gençlerimize maddi destek olmak istiyorsanız 
ocağımızın aşağıdaki burs hesabına katkılarınızı bekliyoruz.

Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi Burs hesabı:
Hesap no: 81497884 - Iban:TR250006701000000081497884

Yapı kredi bankası 706 Uludağ Üniversitesi Şubesi

Türkiye çatıştırılıyor, 
dönüştürülüyor!

Arma yayınları tarihimizin dönüm 
noktalarından Çanakkale savaşlarına 
ait hatıraları 3 cilt halinde bir araya 
getirmiş. Ocak kitaplığında 2003 basımı 
bulunan bu önemli eserin içeriğinde 
M. Kemal Atatürk, ihtiyat zabiti 
Sokrat İncesu, Limon Van Sanders, 
Mucip Kemal Yeri, Münif Mustafa 
gibi şahsiyetlerin yayınlanmış 
ve yayınlanmamış hatıraları 
bulunmakta. Çok önemli bir boşluğu 
dolduğuna inandığımız bu eserin 
genel okuyuculara ve araştırma yapacak 
olanlara büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu 
nedenle kitabın oluşturulmasında katkısı olanlara teşekkür 
eder, bilgi almak isteyenleri kitaplığımıza bekleriz.  

KİT
AP

LIK ÇANAKKALE 
HATIRALARI 



Ülkemizin güneydoğu bölgesinde 14 Ara-
lık.2010 tarihinden itibaren mahalli idarelerin 
de izin vermesiyle, önce yerleşim merkezleri hem 
Türkçe, hem de Kürtçe isimleriyle, tabelalarda boy 
göstermeye başlamışlardır.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı, bü-
tün esnafın işyerlerinin Kürtçe olarak belirlenme-
si, üretilen ürünlere Kürtçe isimler verilmesini tek-
lif etmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 4. Madde-
sinde, Anayasamızın 3. Maddesi hükümlerinin de-
ğiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez oldu-
ğu yazılıdır.

Anayasa 3. Maddesinde, devlet dilinin Türkçe 
olduğu belirtilmiştir. 

Bölgede mahalli idareler tarafından iki dilli uy-
gulamaya geçileceği, 1. dilin Kürtçe, ikinci dilin de 
Türkçe olacağı açıklanmaktadır.

Ülkemizde, sadece Cumhuriyet Savcıları, “Cum-
huriyet” unvanı ile taçlandırılmışlardır. Şimdi, me-
rakla beklediğimiz husus, Cumhuriyet Savcılarının, 
ne zaman, haddini bilmez bu kişilerle ilgili tahkikat 
açacaklardır.

Son günlerde, güneydoğu bölgesinde göz ardı 
edilen en büyük gelişme, yöre halkının kendi özel 
güvenlik birimlerini oluşturma gayretidir. Bu geliş-
meye seyirci kalınırsa, varılacak nokta, özel ve ayrı 
bir ordu kurulması noktasına kadar gelecektir.

“Bayramınız Kutlu Olsun” hikayesinin yazıldı-
ğı 1980 yılında, kimse meselenin bu boyutlara gele-
bileceğini düşünmüyor, düşünenler de aydınıyla sa-
natçısıyla yüksek sesle söyleyemiyordu.

12 Eylül 1980’den sonra ise, mesele, bitti zan-
nedildi. Hikayenin bir yerinde Murtaza’nın ağzın-
dan şöyle demiştim;

“Çocukluk günlerine daldı. O zamanlarda da, 
buradaki çocuklara Kürt oldukları mı empoze edil-
mişti? Kendilerine… Bayrağı taşıyamadığı, ama şiir 
okuduğu gün kürsüden nasıl seslenmişti? O zaman-
lar, padişahların bir tas şarap için sefere çıktıkla-
rına, ülkeyi İngilizlere peşkeş çektiklerine canı gö-
nülden inanmamışlar mıydı? Kendilerini geçmişle-
rinin önemli bir kısmına düşman eden, küfrettiren 
zihniyet; belli ki buralarda, bütün maziyi inkar et-
tirmişti. 

Batıda, Karadeniz’de, Orta Anadolu’da, son Os-
manlı hanedanı nasıl hainlikle bütünleştirilmiş-
se, burada da Türk kelimesi, faşizmle özdeşleştiril-
mişti. Aslında Haydar, Arafat, Hamo, Menekşe, Fer-
zende, Harun ve arkadaşlarının anaları, çocukları-
nı hala ‘bala’ diye çağırıp, ‘özüm’ diye seviyorlardı. 
Bu dil varken,  Ermeni’ye, Rus’a ve Çanakkale’de bü-
tün dünyaya karşı tek yürek olunmuşken bu tefri-
ka nedendi”

Nedeni herkes çok iyi bilmektedir.
Kültürel özerklik derken, o noktada durulmaya-

cağını bilmek için kahin olmaya lüzum yoktur.
Kültürel Özerkliği, ekonomik özerklik, eyalet 

olma ve bağımsızlık talepleri izleyecektir.
Bu noktaya gelinmesinde, Devletin hatası yok 

mudur?
Not: Bu yazı 17.12.2010 tarihindeki Genel Kur-

may Başkanlığı açıklamasından önce yazılmıştır.
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Kültürel açılım ve  
bölücülükte gelinen 

nokta (II)
Nadir ÜLKER

Avukat – Türk Ocakları Bursa Üst Kurul Delegesi

Kuruluşunun 15. yılında 
Kırgızistan-Türkiye Manas 
Üniversitesi (II)

Prof. Dr. Hüseyin KARADAĞ
Manas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı

Üniversite, 30 Eylül 1995’te İzmir’de im-
zalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan 
Cumhuriyeti hükümeti arasında Kırgızistan’ın 
başkenti Bişkek şehrinde Kırgızistan-Türkiye 
Manas Üniversitesi kurulmasına dair 
anlaşma”nın her iki ülke yetkili makamlarınca 
onaylanmasını müteakip 1997-1998 eğitim-
öğretim yılında öğretime başlamıştır.

Büyük Türk Milleti’nin ortak tarih, ortak 
kültür, ortak uygarlık ve ortak coğrafya mirası 
iki devletimizi, Türkiye’yi ve Kırgızistan’ı, or-
tak bir iradede buluşturmuş ve bu ortak ira-
de de bu kutlu ocağın, Manas Üniversitesi’nin, 
kurulmasını sağlamıştır. Ortak iradenin 
en müşahhas tecellisi olan ve kutlu Kırgız 
Yurdu’nda kurulan bu kutlu ocak, geçmişi bir-
likte yaşayıp birlikte uygarlıklar kuran bü-
yük Türk Milleti’nin evlatlarının geleceği de 
birlikte tasarlama, kurgulama ve yaşama ni-
yetlerinin ve arzularının en belirgin ifadesi-
dir. Üniversiteye adını veren “Manas”, büyük 
Türk Milleti’nin ortak destan kahramanı, adını 
Manas’tan alan destan ise bizim ortak kültür 
varlığımız ve Türk Dünyası’nın müşterek hafı-
zası olan “Manas Destanı”dır. 

Destanlar, ancak ve ancak, köklü ve özgün 
kültür kaynaklarına sahip milletlerin yarata-
bilecekleri “millî hafıza” kayıtlarıdır. Kendine 
has millî felsefesi, millî mitolojisi, millî tarihi, 
millî kültürü olmayan ve milletleşememiş top-
lumlara ait destan örneği yoktur. Büyük des-
tanları büyük milletler yaratır. Her millî des-
tan, o milletin var oluşundan itibaren yaşamış 
olduğu tarihi tecrübenin bir ifadesidir. Destan-
larda ifade edilen olaylar ve destan kahraman-
ları, destanın sahibi olan milletin müşterek şu-
urunu, vicdanını, hayata karşı tavrını, değer-
lerini, kutsallarını, yanılgılarını, karşılaştıkla-
rı ihanetleri, kusurlarını, kahramanlıklarını, 
ideallerini ve geçmişten gelen hatıralarını mil-
letin müşterek hafızasına nakşederek, sürek-
li bir biçimde kendisini yenileyen kolektif bir 
millî bilincin şekillenmesini sağlarlar. İşte bu 
noktada, millî destanlar ve millî kahramanlar 
millî kimlik inşasının en mühim unsurlarından 
biri olarak ortaya çıkarlar.   Ansiklopedik bir 
millî felsefe, millî kültür, siyaset, devlet ve mil-
let tarihi; ve aynı zamanda da karşılaşılan bu-
nalımlardan çıkış için bir tecrübe, başvuru ve 
ilham kaynağı olan Manas Destanı’nda, Kır-
gız Türkleri örneğinden hareketle büyük Türk 
Milleti’nin bütün gelenek ve göreneklerini, tö-
relerini, inanışlarını, evren algısını, başka mil-
letlerle olan ilişkilerini, ahlak anlayışını, hür-
riyet anlayışını, kişi-devlet ilişkisini, devletin 
varlık sebeplerini, görevlerini ve sorumluluk-
larını, Türk devletlerinin kuruluş usul ve gele-
nekleri ile çöküş nedenlerini bulmak mümkün-
dür.  Üniversitede Bolonya süreci ile uyumlaş-
ma kapsamında çağdaş eğitim-öğretim prog-
ramları uygulanmaktadır. Üniversite uluslara-
rasılaştıkça kendini yenilemek, kendini yenile-
dikçe de uluslararasılaşmak gibi ivmesi sürek-

li bir biçimde artan bir gelişim döngüsü kur-
muştur. Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme 
ve yönetim faaliyetlerinde ileri teknolojik do-
nanımlardan yararlanılmaktadır. Üniversite-
de eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme ça-
lışmalarında kullanılan modern laboratuar-
lar, sadece Manas mensuplarının değil, bölge-
deki araştırmacıların da yararlandığı önem-
li alt yapı imkânlarıdır. Uluslararası bir mar-
ka üniversite olma yönünde önemli mesafeler 
kat eden Manas Üniversitesi, bir kampus üni-
versitesi olarak çağdaş eğitim-öğretim prog-
ramları, fiziki yapısı, öğrenci ve çalışan refa-
hı, sağlık, barınma ve beslenme hizmetleri, 
araştırma-geliştirme çalışmaları ile bölgesin-
de bir örnek ve model üniversite olma niteli-
ği kazanmıştır. 

Yaptığı bilimsel çalışmalarla, evrensel bi-
lime katkılar vermeyi artırarak sürdüren Ma-
nas Üniversitesi’nin bütün fakülte ve bölümle-
ri, bugüne kadar yürütmüş oldukları uluslara-
rası projelerle, bu üniversitenin bölgesinde bir 
araştırma-geliştirme üssü olma iddiasında ol-
duğunu ortaya koymuştur. Bu bağlamda, üni-
versite, uluslararası akademik ve bilimsel ku-
rum ve kuruluşlarla bilimsel projeler zeminin-
de işbirliği yapmaya özen göstermiş, araştır-
ma projelerine destekler vermiştir. Bu haliy-
le Manas Üniversitesi, bölgede araştırma yapa-
cak araştırma kurumları ve araştırmacılar için 
fırsat ve imkânlar sunan bir kurum olma özel-
liğine sahiptir.     

Mezun ettiği öğrencilerin istihdam edile-
bilirlik katsayısı yüksektir. Üniversitenin ortak 
ya da çift diploma programlarını hayata geçir-
me yönündeki çalışmaları, mezunlarının istih-
dam edilebilirlik standartlarını daha da artıra-
cak niteliktedir.

Elbette ki 15 yıl, bir kurumun, özellik-
le de bir üniversitenin hayatında çok kısa bir 
süredir. Bununla birlikte Manas Üniversi-
tesi, büyük milletimizin ve iki devletimizin, 
Kırgızistan’ımızın ve Türkiye’mizin, kendisine 
tevdi ettiği misyonu layıkıyla yerine getirme 
yönündeki kararlılığından ve duyarlılığından, 
çağdaş bir üniversitede olması gereken nitelik-
lerden asla feragat etmemiştir. Manas, Büyük 
Türk Milleti’nin ve insanlık tarihinin sonsuza 
uzanan tarih ve medeniyet yolculuğunda derin 
izler bırakarak yürümeye devam etmektedir. 

Bu kutlu bilim, fikir ve gönül ocağının açıl-
masına karar veren milletimize, milletimiz adı-
na bu kararı hayata geçiren devlet adamlarımı-
za, kuruluşundan bugüne kadar bu kutlu oca-
ğa hizmet edenlere ve bundan sonra da üniver-
siteye ve üniversitenin misyonuna hizmet ede-
cek olanlara tarih huzurunda minnet ve şük-
ran duygularımı sunuyorum.

Manas’ın 15. yılı Türk Dünyası’na kut-
lu olsun… 

Mayasını Atatürk ve Manas ata ruhundan 
alan kutlu ocak Manas Üniversitesi sonsuza 
kadar var olsun.
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Bursa Türk Ocağı 
Yönetim Kurulu

Uludağ Üniversitesi Rektörü Sayın

Prof. Dr. Mete CENGİZ 

29 Ocak 2011 tarihinde vefat etmiştir. 
Bizi 2010 yılı 3 Mayıs Türkçüler Günü’nde yalnız 

bırakmayarak onurlandıran merhuma, 
Türk Ocakları Bursa Şubesi olarak Allah’tan rahmet, 

kederli ailesine, sevenlerine ve 
Uludağ Üniversitesi camiasına başsağlığı dileriz. 

Bursa Türk Ocağı Yönetim Kurulu 

Üyemiz Sayın Hüseyin Çalık’ın 
annesi 

Hanife ÇALIK 

hanımefendi vefat etmiştir.  
Merhuma Allah’tan rahmet, 

kederli ailesine ve sevenlerine 
baş sağlığı dileriz.

Bursa Türk Ocağı 
Yönetim Kurulu 

Tayar’dan Türk yemek kültürü 
Türk Ocağı Bursa Şubesi tarafından 

Ördekli Kültür Merkezi’nde düzenlenen 
konferansta “ Tarihin süzgecinden Türk 
Yemek Kültürü” konusu Uludağ Üniver-
sitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve 
Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Tayar tarafından gündeme ge-
tirildi. 

Türklerin Orta Asya’dan Osmanlıya 
oradan da günümüze dek yemek kültü-
rünü geniş bir yelpazede gündem getiren 
Prof. Dr. Tayar, “Orta Asya’da at güç ola-
rak çıkıyor karşımıza, elma buğday tüketi-
yorlar. Çinlilerden darıyı almışız. Küçükbaş 
hayvancılık var, dolayısıyla da süt ve süt 
ürünleri yaygın olarak kullanılmış. Orta 
Asya’da yaşayan Türklerin en belirgin yiye-
cekleri ayran, yoğurt, kurut ve dünyanın en 
mükemmel gıdalarından biri olan tarhana, 
şerbet var” diye konuştu. 

Yoğurdun kesinlikle Orta Asya’dan bu 
yana bir Türk gıdası olduğunu belirten 
Prof. Dr. Tayar “Ancak ne yazık ki, Yunanlı-
lar kendilerininmiş gibi tescil ettiler” diye 
konuştu. 

Dünyada belli ülkelerin mutfakları ol-
duğunu belirten Prof. Dr. Tayar “Çin, Fran-
sız, Türk mutfağı var, ama Amerikan mut-
fağı yoktur, sadece fastfood kültürleri var-
dır. Nerede medeniyet varsa orada mut-
fak kültürü de vardır. Türklerin hala Kaf-
kaslarda geçerli olan muhteşem bir yi-
yecekleri daha var, o da Kefir’dir. Türkler 
Orta Anadolu’ya gelirken yanlarında süt-
lerini, yoğurtlarını, ayranlarını, hayvanları-
nı getirdiler. Yine tuzlanmış et olan pastır-
mayı da getirdiler.  Ancak Anadolu da boş 

değildi. 8 – 10 milyon nüfus vardı. Alışve-
riş başladı. Mutfak kültürü zor değişir. Ye-
mekleri kadınlar pişirir. Kadınlar zamanla 
geldikleri coğrafyadan yemekleri de mut-
faklarına kattılar. Asya’dan daha bereket-
li olan Anadolu topraklarında yetişen seb-
ze ve meyveleri, zeytinyağı ve zeytini tüket-
meye başladılar. Kültürlerarası geçiş dedi-
ğimiz şey yaşandı” diye konuştu. 

Türklerin Orta Asya’dan beri iki öğün 
yediklerini belirten Prof. Dr. Tayar, Kuş-
luk yemeğinin saat 10’da yatsılığında ak-
şamüzeri yendiğini söyledi. Osmanlının if-
tar menülerinde çorba, nohut, tarhana, pi-
lav, sütlü tatlılar, pekmez, bulgur pilavı ve 
zeytinyağlı yiyeceklerin yer aldığını anlatan 
Prof. Dr. Tayar, ekmek kültürünün ise önce 
közlemeden gelen gözleme ile başladığı-
nı, beyaz ekmeğini ise saraya padişahlara 
mahsus olduğunu bildirdi. 

Dünyanın hiçbir ülke-
sinde ekmeğin üstüne ye-
min edilmediğini anımsa-
tan Prof. Dr. Tayar “Türkler 
ekmeğe çok saygılıdır, üs-
tüne basıp geçilmez, kal-
dırılıp kenara konur. An-
cak bizim kadar da ekme-
ğe saygısızlık yapan başka 
bir toplum yok. Yüzde 5’ini 
çöpe atıyoruz. Türkiye’de 
çöpe atılan ekmeklerle İz-
mir beslenir. Bursa’da her 
gün 90 bin ekmek çöpe atı-
lıyor. Toplam tüketilen ek-
mek ise 1 milyon 800 bin, 
yüzde 4,99’u çöp!” diye ko-
nuştu. 

Osmanlının gıda güvenliğine yöne-
lik çok önemli standartlar oluşturduğu-
nu belirten Prof. Dr. Tayar,  Sultan 2. Be-
yazıt tarafından 1502 yılında yayımlanan  
Kanunname-i İhtisab-ı Bursa’dan çeşit-
li örnekler verdi. Fatih Sultan Mehmet’in 
İstanbul’u fethettiğinde etlerin güvenli ol-
ması için 33 adet mezbaha yeri tahsis et-
tiğini anlatan Prof. Dr. Tayar, Fatih Sultan 
Mehmet’in atadığı İstanbul’un bugünkü 
anlamdaki belediye başkanı Hızır Bey’in ilk 
talimatının ekmekçi esnafının temizliğe ri-
ayet etmesi olduğunu belirtti. 

Günümüzde et sıkıntısı çekildiğini 
anımsatan Prof. Dr. Tayar Osmanlıda ise 
koyun emirliği olduğunu, bunların bölgele-
rindeki et piyasasını kontrol ettiğini belir-
terek “Atalarımız hem hijyenik sunuyordu, 
hem de kontrol ediyordu” diye konuştu.

BAŞSAĞLIĞI BAŞSAĞLIĞI


